Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 64. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 29.6.2021

1062/64/RM/2021

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě č. SMM/9/2021/BVB

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. SMM/9/2021/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a panem Mgr. J. S., Ph.D., bytem
742 66 Štramberk (strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem
smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p. č. 1894 v k. ú. Štramberk stavbou přípojky
splaškové kanalizace včetně součástí a příslušenství.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
1063/64/RM/2021
a dohoda o umístění stavby č. IZ-12-8002529
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ12-8002529
mezi městem
Štramberkem,
IČ
00298468,
Náměstí
9,
742 66 Štramberk (strana Budoucí povinná z věcného břemene) a společností
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Dečín IV - Podmokly,
zastoupenou společností ARPEX MORAVA a.s., IČ 26809559, Teslova 783/2, Přívoz,
702 00 Ostrava (strana Budoucí oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy
je budoucí zatížení části pozemku p. č. 2078 v k. ú. Štramberk zařízením distribuční
soustavy - zemní kabelové vedení NN (kabel AYKY 4x25, kabel AYKY 4x16).
Záměr výpůjčky částí pozemku p. č. 1130 k. ú.
1064/64/RM/2021
Štramberk - areál sběrného dvora
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města poskytnout část o výměře 1 m2 a část o výměře 9 m2 pozemku
parc. č. 1130, v obci a k.ú. Štramberk, do výpůjčky na dobu neurčitou, a to právnické
osobě za účelem zřízení a provozování veřejného místa zpětného odběru odpadních
automobilových baterií nebo akumulátorů a zřízení a provozování veřejného místa zpětného
odběru odpadních pneumatik, dle podkladového materiálu.
Žádost o dodatečné povolení terénních úprav včetně
1065/64/RM/2021
zpevnění části pozemku p. č. 805 k. ú. Štramberk
I. Rada města nesouhlasí
s terénními úpravami a zpevněním pozemku na části parc. č. 805, k. ú. Štramberk,
dle žádosti M. S., bytem 742 66 Štramberk.

1066/64/RM/2021 Záměr prodeje pozemku p. č. 1286/4 k. ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek p. č. 1286/4 o výměře 113 m2 v obci
a k. ú. Štramberk, dle podkladového materiálu.
Odpuštění (prominutí) části nájemného za užívání
1067/64/RM/2021 prostor sloužících podnikání v budově s č. p. 136 ve
Štramberku
I. Rada města schvaluje
odpuštění (prominutí) 50% nájemného za měsíc červenec 2021 za užívání prostor sloužících
podnikání v budově s č. p. 136 ve Štramberku, a to jako kompenzaci za omezení užívacího
práva nájemce k předmětu nájmu po dobu realizace díla "Oprava kanalizace sociálního
zařízení Trúba" v měsíci červnu 2021.
Umístění mobilního posezení před provozovnou v budově
1068/64/RM/2021
č. p. 10 - Obecní hospůdka
I. Rada města souhlasí
s umístěním venkovního mobilního posezení před provozovnou "Obecní hospůdky"
v budově č. p. 10, na části pozemku p. č. 15/1 (zábor veřejného prostranství - chodníku
v rozsahu do 8 m2 s tím, že bude zachován průchozí profil chodníku v min. šíři 1,5 m
a dostatečné rozhledové poměry v přilehlé křižovatce, nesmí být omezen hlavní vstup
do kulturního domu), do 31.10.2021. Venkovní posezení bude obsahovat 3 stoly a
6 židlí a bude umístěno dle žádosti M. T., bytem 741 01 Nový Jičín.
1069/64/RM/2021 Vydání parkovacích karet na rok 2021
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2021, na základě přílohy č. 1 podkladového
materiálu dle Nařízení města č. 1/2018 o stání silničních motorových vozidel na vymezených
místních komunikacích ve městě Štramberku a Podmínek pro vydávání parkovacích karet
v souvislosti s Nařízením města č. 1/2018 o stání silničních motorových vozidel
na vymezených místních komunikacích ve městě Štramberku.
II. Rada města schvaluje
vydání Abonentní parkovací karty na rok 2021, na základě přílohy č. 2 podkladového
materiálu dle Nařízení města č. 1/2018 o stání silničních motorových vozidel na vymezených
místních komunikacích ve městě Štramberku a Podmínek pro vydávání parkovacích karet
v souvislosti s Nařízením města č. 1/2018 o stání silničních motorových vozidel
na vymezených místních komunikacích ve městě Štramberku.
Smlouva o využití obecního systému odpadového
1070/64/RM/2021 hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení
(ELEKTROWIN a.s.)
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru
elektrozařízení č. MUA001_2021, mezi Městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ: 00298468 a společností ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha,
IČ: 27257843, kdy obsahem je změna smlouvy ze dne 18.09.2013, formou tzv. privativní
novace.
Žádost o mimořádný příspěvek na realizaci nového
1071/64/RM/2021
víceúčelového hřiště v areálu TJ Sokol Štramberk
I. Rada města schvaluje
mimořádný příspěvek na realizaci nového víceúčelového hřiště v areálu TJ Sokol Štramberk
ve výši 45.000 Kč spolku TJ Sokol Štramberk dle žádosti ze dne 03.06.2021.

II. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00289468 a Tělocvičnou jednotou Sokol Štramberk, se sídlem Zauličí 620,
742 66 Štramberk, IČ 64629716 na realizaci nového víceúčelového hřiště v areálu TJ Sokol
Štramberk.
Příkazní smlouva na zajištění projektového
1072/64/RM/2021 managementu v rámci projektu s názvem "Obnova
místních komunikací ve Štramberku"
I. Rada města schvaluje
Příkazní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468 a společností INNOVA Int. s.r.o., se sídlem Rudná 847/10, 703 00 Ostrava Vítkovice, IČ 27857255, na zajištění projektového managementu v rámci projektu
s názvem "Obnova místních komunikací ve Štramberku" spolufinancovaného z prostředků
MMR ČR.
Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
1073/64/RM/2021 projekt "Dopravně stavební úpravy místní komunikace
ulice Zauličí ve Štramberku"
I. Rada města schvaluje
přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 347.200,- Kč na realizaci projektu
s názvem "Dopravně stavební úpravy místní komunikace ulice Zauličí ve Štramberku"
v rámci dotačního programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021".
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským
krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a městem Štramberkem,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 v rámci dotačního programu "Program
na podporu přípravy projektové dokumentace 2021" na realizaci projektu "Dopravně
stavební úpravy místní komunikace ulice Zauličí ve Štramberku".
Příkazní smlouva na zajištění administrace
zjednodušeného podlimitního řízení pro podlimitní
1074/64/RM/2021
veřejnou zakázku s názvem "Obnova místních
komunikací ve Štramberku"
I. Rada města schvaluje
Příkazní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468 a společností INNOVA Int. s.r.o., se sídlem Rudná 847/10, 703 00 Ostrava Vítkovice, IČ 27857255, na zajištění komplexní administrace zjednodušeného podlimitního
řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů pro veřejnou zakázku "Obnova místních komunikací ve Štramberku" na stavební
práce spolufinancované z prostředků MMR ČR.
Příkazní smlouva na zajištění výkonu činnosti
1075/64/RM/2021 koordinátora BOZP v rámci realizace stavby s názvem
"Rekonstrukce objektu Náměstí čp. 18 - Stará škola"
I. Rada města schvaluje
Příkazní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468 a příkazníkem Kamil Herůdek, se sídlem Sedlnice 549, 742 56 Sedlnice,
IČ 12651478, na zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP v rámci realizace stavby
s názvem "Rekonstrukce objektu Náměstí čp. 18 - Stará škola".

1076/64/RM/2021 Odměna řediteli ZŠ a MŠ Štramberk
I. Rada města schvaluje
odměnu panu Mgr. Stanislavu Pešovi, řediteli Základní školy a Mateřské školy Štramberk
ve výši 20.000 Kč.
Souhlas s přijetím fin.daru pro ZŠ a MŠ Štramberk,
1077/64/RM/2021
souhlas s převodem části dotace na nákup prac.sešitů
I. Rada města souhlasí
s bezúplatným přijetím osobních ochranných prostředků v souvislosti s onemocněním Covid19 pro pedagogické pracovníky a ostatní zaměstnance zajišťující činnost školy a žáky školy
v hodnotě 199.058 Kč od MŠMT pro příspěvkovou organizaci Základní
škola a Mateřská škola Štramberk.
II. Rada města souhlasí
s použitím nevyčerpané účelové dotace určené na aktivity školy pro rok 2021 na účelovou
dotaci určenou na zakoupení pracovních sešitů pro žáky školy na školní rok 2021/2022 a to
ve výši 65 tis. Kč.
Plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Štramberk pro rok 2021 1078/64/RM/2021
změna č. 2
I. Rada města schvaluje
plán nákladů a výnosů Základní školy a Mateřské školy Štramberk pro rok 2021, změnu
č. 2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu:
Výnosy: 41.652.835,00 Kč
Náklady: 41.617.111,00 Kč
1079/64/RM/2021 Darovací smlouva - hasiči
I. Rada města schvaluje
darovací smlouvu mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk a Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, se sídlem 28. října 117,
702 18 Ostrava, na inventorovou elektrocentrálu PP2400 Power Smart, pro JSDH
Štramberk.
1080/64/RM/2021 Žádost Mgr. D. K. o sjednání nápravy
I. Rada města bere na vědomí
žádost Mgr. Bc. D. K. ze dne 07.06.2021 o sjednání nápravy týkající se střešní krytiny
budovy č.p. 45, která je ve vlastnictví města.
1081/64/RM/2021 Příkazní smlouva - GEODYN spol. s r.o.
I. Rada města schvaluje
příkazní smlouvu mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk a firmou GEODYN spol. s r.o., IČ 48035564, se sídlem Bajkonurská
736/4, 149 00 Praha 4, na vyhodnocení měření seismických účinků a vibrací při provádění
trhacích prací v lomu Kotouč Štramberk
Kupní smlouva - měřící přístroj Micromate od výrobce
1082/64/RM/2021
Instantel
I. Rada města schvaluje
kupní smlouvu mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk a firmou LUVEMA, spol. s r.o., IČ 31610641, se sídlem M.R. Štefánika
43, 968 01 Nová Baňa, na dodávku přístroje Micromate od výrobce Instantel Canada
na měření vibrací vyvolané technickou seizmicitou - trhacími pracemi

1083/64/RM/2021 Darovací smlouva - Sousedské hry (28.08.2021)
I. Rada města schvaluje
darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Štramberkem, IČ 00298468, se sídlem
Náměstí 9, 742 66 Štramberk a panem J. S., bytem 742 66 Štramberk, na poskytnutí
finančního daru ve výši 10 tisíc Kč na zajištění akce "Sousedské hry", která
se uskuteční dne 28.08.2021 na fotbalovém hřišti na Bařinách.
Výměna kotlů ve vybraných bytech Bařiny 815-818 ve
1084/64/RM/2021
Štramberku
I. Rada města schvaluje
dle článku 7. odst. 10 Vnitroorganizační směrnice číslo 2/2018 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu
kotlů ve vybraných bytech Bařiny 815-818 ve Štramberku a to uchazeči Bc. Jaroslav Heiniš,
Ženklava 177, 742 67, IČ: 69604126.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66, IČ 00298468 a firmou
Bc. Jaroslav Heiniš, Ženklava 177, 742 67, IČ: 69604126 na výměnu kotlů ve vybraných
bytech Bařiny 815-818 ve Štramberku.
1085/64/RM/2021 Oprava v bytě Bařiny 819/1
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468
a společností NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41, IČ: 28980697, na opravu v bytě Bařiny
819/1.
Smlouva o zajišťování dodávek služeb elektronických
1086/64/RM/2021
komunikací a dalších s tímto souvisejících služeb
I. Rada města schvaluje
Dohodu o ukončení smlouvy o vybudování a provozu televizního kabelového rozvodu
ve městě Štramberk mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468 a společností CATsPER, s.r.o., se sídlem Tichá 477, 742 74 Tichá,
IČ 64611906.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o zajišťování dodávek služeb elektronických komunikací a dalších s tímto
souvisejících služeb mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468 a společností CATsPER, s.r.o., se sídlem Tichá 477, 742 74 Tichá,
IČ 64611906.
Rozpočtové opatření č. 5/2021 a fin.dary postiženým
1087/64/RM/2021
obcím na Jižní Moravě
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2021 ve znění návrhu finančního oddělení předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1:
Příjmy: 87.241.883,00 Kč
Výdaje: 102.464.799,00 Kč
Třída 8. financování: 15.222.916,00 Kč
II. Rada města schvaluje
1. finanční dar obci Lužice, IČ 44164343 ve výši 20 tis.Kč na pomoc při odstraňování škod
způsobených tornádem dne 24.06.2021
2. finanční dar obci Hrušky, IČ 00283185 ve výši 20 tis.Kč na pomoc při odstraňování škod
způsobených tornádem dne 24.06.2021
3. finanční dar obci Mikulčice, IČ 00285102 ve výši 20 tis.Kč na pomoc při
odstraňování škod způsobených tornádem dne 24.06.2021

4. finanční dar obci Moravská Nová Ves, IČ 00283363 ve výši 20 tis.Kč na pomoc při
odstraňování škod způsobených tornádem dne 24.06.2021
5. finanční dar městu Hodonín, IČ 00284891 ve výši 20 tis.Kč na pomoc při
odstraňování škod způsobených tornádem dne 24.06.2021

Ing. Andrea Hlávková, v.r.
starostka města

Ing. Václav Šimíček, v.r.
místostarosta města

